DOKTORA TEZ MAKALESİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru: 2011 Güz dönemi öncesinde doktoraya başladım. Doktora tezimden hazırlayacağım makaleyi
ne tür dergilerde yayınlamalıyım?
Cevap: 2011 yılı Güz dönemi öncesinde doktoraya başlayan öğrencilerimizin doktora tezlerinden
hazırlayacakları makalelerini ulusal veya uluslararası hakemli bilimsel bir dergide yayınlamaları
gerekmektedir. Derginin tarandığı indekse ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.
Soru: 2011 Güz döneminde (veya sonrasında) doktoraya başladım. Doktora tezimden
hazırlayacağım makaleyi ne tür dergilerde yayınlamalıyım?
Cevap: 2011 yılı Güz dönemi ve sonrasında doktoraya başlayan öğrencilerimizin doktora tezlerinden
hazırladıkları makalelerinin, Üniversitemizce 2014 yılında kabul edilen Atama Yükseltme
Kriterlerindeki başlıca eser tanımına uygun nitelikte olması gerekmektedir. Yani, SSCI, SCI-Exp, AHCI
indekslerinden birinde derginin taranması gerekir. Bazı bölümler için başlıca eser tanımında esneklik
tanınmıştır.
Soru: Makalem henüz yayınlanmadı ancak hakem süreci sonunda yayına kabul edildi. Tezimi bu
makalemle birlikte teslim edebilir miyim?
Cevap: Makalenizle birlikte derginin Editöründen alacağınız kabul mektubu ya da resmi e-posta
adresinden gönderilen kabul e-postası ile birlikte tezinizi ve makalenizi teslim edebilirsiniz.
Soru: Denizcilik/Mimarlık/İşletme-Hukuk konulu bir programda doktora yapıyorum.
Hazırlayacağım makaleyi Atama Yükseltme Kriterlerinde tanımlanan A-1 Sınıfındaki bir dergide
yayınlamam zorunlu mu?
Cevap: Hayır. 2014 yılında kabul edilen Atama Yükseltme Kriterlerinde, Denizcilik/Mimarlık/İşletmeHukuk Fakülteleri için başlıca eser niteliğindeki makaleler, A-1 sınıfı yerine A-2, A-3 sınıfı makaleleri
de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu doğrultuda A-sınıfında tanımlı makaleler doktora tez
tesliminde kabul edilir.
Soru: Denizcilik/Mimarlık/İşletme-Hukuk konulu bir programda doktora yapıyorum. Kitapta bölüm
çalışmam doktora tez tesliminde kabul edilir mi?
Cevap: İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde doktora tez teslimi sırasında, tezden hazırlanıp
yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş ve niteliği tanımlanmış birer makale’nin ilgili enstitüye
sunulması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle, kitapta bölüm tez teslimi sırasında kabul
edilmemektedir.
Soru: Doktora tezimden hazırladığım ve sunduğum bildiri bir Doi numarası ile Web of Science’ta/
Scopus’ta yayınlandı. Bu bildiri ile tezimi teslim edebilir miyim?
Cevap: Bildiri Doi numarası almış olsa bile, periyodik olarak yayınlanan bir dergide basılmadığı sürece
tez teslim koşulunu sağlamaz ve kabul edilmez.
Soru: Tez makalemde danışmanımın dışında çalışmaya katkısı olan üçüncü kişiler de eş yazar olarak
yer alırsa makalem tez teslimi için kabul edilir mi?
Cevap: Öğrenci ve danışman dışındaki kişilerin tez makalesinde eş yazar olması durumunda da
makale tez teslimi için kabul edilir.
Soru: Tez makalemde danışmanım yer almıyor. Makalem tez teslimi için kabul edilir mi?
Cevap: Makaleniz tez teslimi sırasında kabul edilir. Ancak daha sonra doğabilecek etik problemlerden,
öğrenci sorumludur.
Soru: Tez teslimi için makalenin yanı sıra bildiri sunumu da gerekmekte midir?
Cevap: Hayır, makale koşulunu yerine getiriyor olmak tez teslimi için yeterlidir.

